
ПРИОРИТЕТНА ОС 5
„ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО 
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“



Основание за създаване на ПО5
� По препоръка на службите на ЕК

� Стартирана наказателна процедура

Специфична цел

Намаляване замърсяването на атмосферния въздух

чрез понижаване нивата на емисиите на ФПЧ10
/NOx



МЕРКИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ

Структури 
на МОСВ

• Преглед и анализ на общинските програми за КАВ

Общини

• Подпомагане на компетентните органи при
изготвянето, изпълнението и контрола на общинските
програми

• Изграждане, при необходимост, на системи за ранно
предупреждение при неблагоприятни метеорологични

условия в контекста на анализа на общинските

програми

• Мерки, свързани със замяна на изпускателните
устройства (retrofitting) на превозните средства за
градски транспорт

Общини, 
НПО,Бизнес • Демонстрационни/пилотни проекти



ИНДИКАТОР ЗА РЕЗУЛТАТ

Показател Мерна 
единица

Базова 
стойност 

Базова година Целева 
стойност 
(2023 г.) 

Източник на 
данните

Честота на 
отчитане

Намалени 
емисии на 
ФПЧ10 /NOx

от 
транспорта 

Емисии 
на 

ФПЧ10/ 
NOx

Базовата 
стойност ще 

бъде 
определена въз 
основа на 

данни, получени 
в годината 
преди 

стартиране на 
интервенцията

За базисна 
година ще се 
вземе годината 

преди 
стартиране на 
интервенцията

Намален

ие 
спрямо 
базовата 
стойност

Мониторинг, в 
т.ч. данни от 
измервания и 
дисперсионно 
моделиране 
на емисиите

Еднократно 
в 

окончателн

ия доклад 
по ОПОС



ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показател 

Мерна 
единица

Ф
о
н
д

Категория 
региони 
(когато е 
уместно)

Целева 
стойност 
(2023 г.) 

Източник на 
данните

Честота на 
отчитане

Прегледани/
анализирани общински 

програми

Брой КФ По-слабо 
развит 
регион

29 МОСВ Еднократно в 
окончателния 
доклад по 
ОПОС

Брой население, 
обхванато от мерките, 

за замяна на 
изпускателните 
устройства на 

превозни средства на 
общински градски 

транспорт

Брой КФ
По-слабо 
развит 
регион

1 985 820 Доклади на 
бенефициентите

Еднократно в 
окончателния 
доклад по 
ОПОС



РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Вид 
показател

Показател 
или основна 
стъпка за 

изпълнението 

Мерна 
единица, 
когато е 
целе-

съобразно

Етапна 
цел за 
2018 г.

Крайна 
цел 

(2023 г.)

Източник на 
данните

Обяснение за 
значението на 
показателя, по 

целесъобразност

Финансов 
показател

Общ размер на 
сертифициран

те разходи от 
Сертифицира

щия орган

% 5 100 УО

Етапната цел е

заложена на база

опита от програмен

период 2007–2013 г.

Показател 
за 

изпълнение

Прегледани/ 
анализирани 
общински 
програми

Брой 29 29 УО



БЛАГОДАРЯ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!


